4/2018

Lillebælt-Fyn

ARLA KORSVEJENS MEJERI

Succes med
klubarbejdet

HAR DU FÅET NYT JOB?

Opdater dine
oplysninger

Pauls leder

Arbejdsgivernes
fake news
Igen har de borgerlige politikere stillet forslag om at give
arbejdsgiverne mulighed for at hive billig arbejdskraft fra
tredjeverdenslande til Danmark. Jeg håber, at lønmodtagerne husker på dette forslag, når krydset til næste folketingsvalg skal sættes.
Men politikernes forslag er faktisk ikke det værste.
Det værste er at høre på arbejdsgivernes gentagne påstande om manglen på arbejdskraft. Postulaterne bliver ofte
gentaget i den borgerlige presse uden faktatjek, og de bliver
dermed til ”fake news”. Ingen undersøger, hvad arbejdsgiverne selv har gjort for at skaffe den fornødne arbejdskraft.
Ingen spørger om, hvor og hvor længe de har opslået de
ledige stillinger? Om de har kontaktet fagforeninger og
a-kasser? Om de har brugt jobportaler og jobcentre eller
søgt bredt i EU?
Selvom beskæftigelsen er høj i Danmark, så er der millioner af arbejdsløse i EU. Dem kunne man jo starte med at
hive til landet.
Man kunne også spørge arbejdsgiverne, hvad de har gjort
for at sikre sig kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Har de
taget elever? Bruger de systematisk uddannelsesplanlægning?
Når arbejdsgiverne en sjælden gang skal svare på de
spørgsmål, så forsvinder påstanden om manglende arbejdskraft ofte ud i tågerne.
Så kære presse; drop arbejdsgivernes ”fake news” og
fokuser på de virkelige problemer, vi har på det danske
arbejdsmarked.

Man kunne også spørge
arbejdsgiverne, hvad de
har gjort for at sikre sig
kvalificeret arbejdskraft
i fremtiden.
PAUL FRUERGAARD SØRENSEN

Af Paul Fruergaard Sørensen, Afdelingsformand
Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn.
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Skal du med til Bruxelles?
Den 19. maj er der Europaparlamentsvalg, og i den anledning
arrangerer Fødevareforbundet NNF en studietur til Bruxelles fra
den 18. til 21. marts 2019. På turen kan du blandt andet møde
medlemmer af det nuværende EU-Parlament, repræsentanter fra
EU-Kommissionen, den danske EU-repræsentation og danske
interessevaretagere fra Landbrug & Fødevarer, fagbevægelsen og
industrien.
SKAL DU MED?
Lyder det som noget for dig? Så send en mail med dit navn, telefonnummer og arbejdssted til afdelingen på nnf-afd02@nnf.dk
inden den 15. januar 2019. Vi har tre pladser + en suppleant, og
vi trækker lod om pladserne – dog kan medlemmer, der tidligere
har deltaget på turen ikke komme i betragtning.
Har du spørgsmål, så kontakt afdelingsformand Paul Fruergaard
Sørensen på pfs@nnf.dk eller på tlf. 4034 0758.

OBS

Har vi den rigtige
info på dig?

Har du fået nyt job, ny e-mailadresse eller nyt
telefonnummer? Så vil vi rigtig gerne vide det!
Meget af vores kommunikation til dig som medlem vil fremover
ske elektronisk, og derfor er det vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger på dig.
For at du kan få mest muligt ud af dit medlemskab, vil vi meget
gerne have din mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig
den vej også.
Derfor håber vi, at du vil sende os en mail på nnf-afd02@nnf.dk
med de nye oplysninger. Husk også at skrive dit fulde navn og
adresse.

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling
d. 11. april 2019 kl. 19:00
Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag d. 11. april 2019 kl. 19:00 på Lumbyvej 17, Odense indgang FABRIKKEN
Bygning 4 (se lokale på infotavle). Dørene åbnes kl. 18:50.
Bemærk: Bestyrelsen er vært med aftensmad før generalforsamlingen kl. 18:00.
Husk tilmelding til spisning på mail: nnf-afd02@nnf.dk senest mandag den 1.april 2019.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og budget
Indkomne forslag
Valg ifl. afdelingens vedtægter og forbundets love
Eventuelt.

Forslag
Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal være skriftligt motiveret og
underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Alle indkomne forslag offentliggøres på afdelingens
hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen.
På afdeling Lillebælt-Fyns vegne
Paul Fruergaard Sørensen
Afdelingsformand
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Succes med klubarbejde

Og så på en fredag!

Når fællestillidsrepræsentanten på Arla Korsvejens Mejeri inviterer til
fyraftensmøde, kommer kollegaerne. De har nemlig selv bestemt, hvad
der skal snakkes om, så de vil gerne bruge fritid på det. Også om fredagen!
AF ANETTE LØKKEN SØRENSEN / FOTO: RUNE EVENSEN

– Vi har været gode til at fortælle vores
medlemmer, hvad de gerne vil snakke
om, men vi har måske glemt at spørge
dem, hvad det er, de gerne vil snakke
om.
Erkendelsen kommer fra Frank Knudsen, der er næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn. Han er glad
for, at der nu er et forum, hvor medlemmerne sætter dagsordenen:
– Når man selv sætter noget i værk, så
føler man ejerskab!
Dét, der er sat i værk, er klubarbejde
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på Arla Korsvejens Mejeri i Fredericia.
Fagligt samvær mellem kollegaer, som
har sat et eller flere emner på dagsordenen. Sidst var der 23, som troppede op
en fredag eftermiddag. Det er den eneste
dag i ugen, hvor alle har fri samtidig, og
fællestillidsrepræsentant Annika Nielsen er tilfreds med fremmødet:
– Der kommer flere og flere til. Før
kunne vi højst samle ti medlemmer til
en søndagsudflugt, men nu kommer de
fredag aften, hvis emnet fænger, fortæller Annika Nielsen.

Anderledes form for samvær
Annika Nielsen har arbejdet på mejeriet
i 11 år, blev tillidsrepræsentant i 2011
og fællestillidsrepræsentant for tre år
siden. I erkendelse af, at det var svært
for hende at få tid til at snakke med
den enkelte kollega, fik hun idéen til en
anderledes form for samvær.
– Den faglige klub stod stille på det
tidspunkt, så vi skulle prøve noget nyt.
Vi har haft foredrag en fredag aften med
spisning og selv om alle sagde: ”Det
gider de ikke”, så gider de godt. Vi har

Der er stor opbakning til klubarbejdet på Arla Korsvejens Mejeri. En fredag eftermiddag en gang i kvartalet afholdes
der klubmøde i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyns lokaler, hvor kollegaerne sætter dagsordenen.

haft PensionDanmark på besøg til en
aften, hvor ægtefællerne var med, og
vi har også været på Arbejdermuseet i
København og på rundvisning i Fødevareforbundet NNF’s hovedkontor.
Kollegaerne lærer deres fagforening
at kende, og hvad vi står for, fortæller
Annika Nielsen.
Jo stærkere klub, jo stærkere
står kollegaerne
Alle kollegaer er velkomne til møderne
– også dem, der ikke er medlem af Fødevareforbundet NNF. Frank Knudsen
mener, at tiden er løbet fra de løftede
pegefingre. I stedet skal man give et
valg:
– Vi inviter indenfor, så de kan se, hvor
lækker kagen er. Hvis de så vil have et
stykke, må de melde sig ind! Jo stærkere
en klub er, jo stærkere står tillidsrepræsentanten og i sidste ende kollegaerne,
pointerer han.
For Annika Nielsen har møderne været
en direkte adgang til viden om, hvad der
rører sig blandt kollegaerne:
– Jeg er overrasket over, at der foregår
ting på virksomheden, som jeg ikke ved
noget om. Vi har ikke længere den samme tid til det faglige arbejde som før, så

den uformelle snak til møderne og i en
pause har virkelig givet mig indblik i,
hvad der foregår, fortæller hun.
Køleskab og frugtordning er vigtigt
Det er Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, der står for det praktiske i
forhold til møderne fx at skaffe lokaler,
oplægsholdere og mest af alt: Rum til fri
snak.

– Kollegaerne lærer

deres fagforening at
kende, og hvad vi
står for.
ANNIKA NIELSEN.

– Det kan godt være, at vi ikke troede,
at det var vigtigt for kollegaerne med
det køleskab til madpakkerne, eller at

frugtordningen er afskaffet, men det
er måske lige netop det, der fylder i
hverdagen. Vi skal være bedre til at lytte
til, hvad det er, medlemmerne ønsker,
erkender Frank Knudsen.
Sammen med faglig konsulent Finn
Ladegaard er Frank med til møderne.
Udover nu at være i tættere dialog med
medlemmerne, kan Frank se, at det
giver bonus på flere områder:
– Det har også givet nye medlemmer, for
dem, der ikke er medlemmer, kan se, at
der er noget, som de går glip af, og så vil
de gerne være med. Mere langhåret er
det ikke, og vi vil gerne fortælle, at det
kan andre også gøre, siger han.
Vigtigt, at vi prøver at stå sammen
Annika Nielsen kan konstatere, at der
er kommet en større interesse for det
faglige arbejde på Arla Korsvejens Mejeri. Kollegaer har meldt sig ind, så de
kunne stemme til det nylige TR-valg, og
ledelsen på stedet har også bemærket
forandringen. I begyndelsen grinte den
af møderne, der blev lagt en fredag. Det
gør den ikke mere.
– Det er vigtigt, at vi prøver at stå sammen og viser, når der er noget, som vi
gerne vil, mener Annika Nielsen
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